
 باسمه تعالی

ایج اولین جشنواره تولید محتوای الکترونیکینت  

 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور

17در17  

، و سپاس فراوان از کلیه دبیران و دانش  و حضرت امام صادق)ع( ضمن تبریک ایام والدت با سعادت پیامبرگرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(

 آموزان شرکت کننده در اولین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ، نتایج جشنواره به شرح زیر به اطالع می رسد:

 در نظر گرفته شده است.این دوره جهت تقدیر از شرکت کنندگان  ریال  17171717برای این دوره از جشنواره معادل  .1

و براساس سیاست حضور حداکثری دانش آموزان در این دوره  ردانی از حضور دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره به منظور قد .2

بدیهی است کسانی که بیش از یک اثر به  امتیاز در نظر گرفته شد. 10000معادل  دانش آموزان شرکت کننده برای تمامی جشنواره 

 می گیرد.امتیاز دیگر تعلق  5000دوم و سوم آنها نیز معادل آثار هریک از جشنواره ارائه نموده اند به 

براساس دستورالعمل و اطالعیه جشنواره هر اثر با نام یک نفر مورد پذیرش و بررسی قرار می گیرد و در کارهای گروهی با توافق طرفین  .3

 اثر به نام همین فرد صادر خواهد شد.اثر به نام یک نفر در لیست پذیرش ثبت شده است. لذا امتیازهای تشویقی مربوط به هر 

متیاز و ا 60000معادل lنال اجتماعی( به نفرات اول در کارهای داوری شده )بخش پاورپوینت(و کارهای انتخاب شده)فیلم مستند و کا .4

 امتیاز تعلق گرفت. 20000امتیاز و به نفرات سوم معادل  40000نفرات دوم معادل 

اثر در آن بخش ارائه شده باشد. لذا با توجه  6قرار گرفته است که حداقل  داوری و انتخابآثاری مورد  جشنواره 2اطالعیه  7براساس بند .5

داوری قرار گرفت. به همین منظور با توجه به بررسی یا کانال اجتماعی مورد –فیلم مستند  –به تعداد آثار ، فقط آثار بخش پاورپوینت 

 اثر انتخاب گردید. 3هر کدام ربخش فیلم مستند و کانال های اجتماعی نیز و د اثر 15کثرت آثار در بخش پاور پوینت 

این آثار عالوه بر دریافت امتیاز یا داوری نبوده اند که  قابل بررسیو... تعدادی از آثار به علت ایرادات فنی یا محتوایی ،  عدم رایت صحیح  .6

امتیاز دریافت  10000، در پاره ای از موارد به جهت نوع انتخاب موضوع و قالب ارائه و ... شامل مورد تقدیری شناخته و تا سقف  مشارکت

  نموده اند.

ع خالقانه کلیه شرکت کنندگان  و همچنین سپاس و قدردانی از تیم داوری و اجرایی جشنواره ، به اطالدر پایان ضمن تشکر مجدد از حضور جدی و 

از هم می رساند بزودی دومین دوره جشنواره تولید محتوا با تغییراتی در سیستم اجرایی آن به اجرا در خواهد آمد دانش آموزان عزیز می توانند 

 اینک مقدمات حضور خود را با طراحی و آماده سازی آثار در دوره جدید فراهم آورند .

 مطلب غفاری

 شهریور 17کی دبیرستان نمونه دولتی مدیر جشنواره تولید محتوا الکترونی

 

  



 آموزان در اولین جشنواره تولید محتوای الکترونیکیلیست امتیازات دانش 

 امتیاز نام خانوادگی نام کالس ردیف

 10000 اسدی علیرضا  102 1

 10000 اسماعیلی مهدی  104 2

 10000 امامی امیر حسین 103 3

 80000 آسوپار علی  101 4

 75000 بهشتی سید پویا 114 5

 10000 بیات مهدی 113 6

 15000 جعفری امینمحمد  103 7

 10000 جلیلی سید محمد حسان  104 8

 10000 جوادی حسین  103 9

 15000 حسین فرد عرفان 114 10

 50000 حسنی امیر حسین  114 11

 15000 حسینی سید مهدی 101 12

 10000 حضرتی سجاد  103 13

 20000 حیدری علی  113 14

 10000 خاوندی سینا  104 15

 10000 خجسته فر علی  111 16

 10000 خدایی امیرحسین    17

 70000 خزائی امیر محمد 101 18

 70000 خسروآبادی علیرضا  114 19

 30000 درویش فرد امیرحسین 112 20

 35000 دشتی امیر رضا  101 21

 20000 رحمت نژاد سهیل  113 22

 20000 رسولی محمد امین  113 23

 35000 رضایی محمد سجاد 101 24

 20000 رضایی محمد جواد  101 25

 50000 زمانی حسام الدین  112 26

 20000 ستاری امیر حسین  103 27

 10000 سعیدی پویا  104 28

 10000 شجاعی علی  104 29

 85000 شهرابی محمد هادی 103 30

 25000 شیخ سفلی محمد 111 31



 20000 صادقی مهدی   32

 10000 صادقی سید محمد  113 33

 10000 صفایی امیر 104 34

 30000 طایفه مهدی 112 35

 10000 عباسی علی  114 36

 10000 عبدی نیا مهدی  102 37

 10000 عطااللهی حمیدرضا 113 38

 10000 علی قارداشی مهدی  101 39

 10000 علیزاده احسان  113 40

 10000 عیدی محمد 113 41

 20000 غفوری فرد حمیدرضا  101 42

 20000 غالمی محمد امین 103 43

 20000 فراهانی محمد حسین  112 44

 10000 فردی امیرحسین  103 45

 10000 قطبانی محمد صالح 113 46

 15000 کاظمی عرفان  101 47

 10000 کاظمی امیر  111 48

 10000 کریمی سهیل   49

 20000 کشمیری معین 103 50

 10000 گندمی علیرضا  111 51

 10000 المعی علی  111 52

 10000 لطفعلی پور امیررضا 101 53

 10000 محمد باقری امیر علی 114 54

 75000 محمدی امیرحسین 102 55

 15000 محمدی امیر محمد 103 56

 95000 محمدی علی 101 57

 10000 مصباحیان مهدی  113 58

 100000 مکشوفی محمد جواد 111 59

 30000 موذنی حسنمحمد  103 60

 10000 موگویی مهدی 102 61

 10000 میرزایی احمد  103 62

 10000 نورکامی مهدی  111 63

 10000 هدایت عباس  102 64

 


